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Stejně jako omezení provozní 
doby heren a dalších zařízení 
s výherními hracími přístroji, 
i další chystané opatření zřejmě 
vyvolá u některých občanů ne-
spokojenost. Město totiž připra-
vuje Obecně závaznou vyhlášku 
(OZV) o ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností.

„Vyhláška o automatech vzbudila 
nevoli zejména u provozovatelů či 
nájemců heren a lze předpokládat, 
že i u jejich klientů,“ řekla na toto 
téma primátorka Ivana Řápková. 
„Naše opatření však jsou v zájmu 

většiny a tou jsou v tomto případě 
občané města, kteří nejsou stálými 
hosty heren.“ 

Stejně tak tomu má být i v případě 
další chystané vyhlášky. „Když jsme 
schvalovali tu o výherních hracích 
přístrojích, kritizovala nás opozi-
ce i provozovatelé heren, že jde 
o jednorázové nesystémové opatře-
ní. Není to pravda, chystáme řadu 
dalších, nyní hodláme udělat další 
krok.“ Na magistrátě se totiž množí 
stížnosti na noční hluk, který dělají 
především rozjaření hosté restaura-
cí po jejich opuštění. Jejich hlučné 

Slovo primátorky

Nová vyhláška má omezit rušení nočního klidu
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Vážení spoluob-
čané, každý soudný 
politik vítá zpětnou 
vazbu od občanů, 
neboť jen tak se 
může dozvědět, 
jaké má jeho práce 
dopady. To je také 
důvod, proč se i já 

pravidelně setkávám s občany Cho-
mutova, a věřte, že někdy není snad-
né odpovědět na všechny dotazy 
a podněty. Občas přichází také kri-
tika, ale ani toho se nezříkám. Mám 
radši, když mi někdo přijde říct své 
výtky do očí, než když se schovává 
třeba za iniciály v dopisech do no-
vin. Právě díky otevřené kritice jsme 
měli možnost si v posledních dnech 
uvědomit chybu, která se vloudila 
do nových tarifů městské hromadné 
dopravy. V souboru opatření přija-
tých v rámci optimalizace MHD bylo 
i to, podle něhož žáci a studenti škol 
smí své žákovské jízdenky používat 
pouze ve dnech školy, jako by třeba 
v neděli nebo o prázdninách nebyli 
studenty. Přitom je zřejmé, že statut 
žáka má mladý člověk po celou dobu 
docházky do školy. Nikdo jistě není 
rád, když druzí upozorní na chybu 
v jeho práci, ale na druhou stranu 
jinak lze chybu jen těžko odstranit. 
I my jsme se samozřejmě rozhodli 
tuto chybu v tarifech hromadné 
dopravy neprodleně napravit, takže 
žáci a studenti již nemusejí mít oba-
vu, že by přišli o zvýhodněné jízdné 
o víkendech nebo o prázdninách. 
Tento případ by možná mohl být 
příkladem, že chomutovská radnice 
je vždy připravena s občany měs-
ta diskutovat o problémech, které 
je trápí. Vždy, když jde o slušnou 
a neanonymní diskuzi. Hezké dny 
Vám přeje

                          Vaše Ivana Řápková
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a nezřídka i vandalské chování 
vadí ostatním občanům, kterým 
brání v odpočinku. „Je nesporné, 
že těchto slušných lidí je většina 
a právě v jejich prospěch by měla 
být nová vyhláška,“ zdůrazňuje 
primátorka. Nová OZV bude upra-
vovat provozní dobu v některých 
restauračních zařízeních.

Chomutov už vyhlášku omezu-
jící hluk vydal v roce 2003, ale tu 
Ústavní soud počátkem minulé-
ho roku zrušil. Město však svůj 
záměr neopustilo a chystá nové 
legislativní opatření. To vychází 
ze změn v právních názorech 
ústavních soudců. Návrh nové 
vyhlášky vymezuje činnosti, 
s nimiž je spojeno vyšší riziko 
narušení veřejného pořádku, 
například používání hlučných 
přístrojů a zařízení a provozo-
vání hostinské činnosti včetně 
pořádání kulturních podniků, 
pokud jsou spojeny s možností 
konzumace alkoholu. V příloze 
OZV budou uvedeny konkrétní 
provozovny, jichž se dotkne 
omezení provozní doby do 22, 
případně do 23 hodin. Ty byly 
vytipovány na základě poznatků 
městské policie o stížnostech 
a zásazích v různých lokalitách 
města. 

„Vyhláška nám umožní regulo-
vat provoz těch nejproblémověj-
ších zařízení, zejména na sídliš-
tích,“ uzavřela primátorka. „Není 
namířena proti slušným lidem, 
kteří se chtějí o víkendu pobavit, 
ale proti hlučným a násilnickým 
opilcům, kteří otravují a někdy 
i ohrožují své okolí.“               (lm)
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Městské divadlo Městské divadlo 
12. února od 19 hodin12. února od 19 hodin

Omezení platnosti žákovských 
a studentských časových jízdenek 
jen na dny školního vyučování 
v chomutovské a jirkovské MHD bude 
zrušeno. Toto opatření, jedno z řady, 
jež byla přijata v rámci optimalizace 
městské hromadné dopravy Doprav-
ního podniku Chomutova a Jirkova 
od počátku roku, vyvolalo negativ-
ní ohlasy mezi cestující veřejností. 
Proto primátorka Chomutova Ivana 
Řápková iniciovala jeho zrušení. 
„Nejsem členkou představenstva 
dopravního podniku, ale s předsta-

Žákovské kupony budou platit celoročně 
viteli našeho města v tomto orgánu 
jsem hovořila o svém stanovisku 
a návrhu, jak situaci řešit, a oni sou-
hlasili,“ uvedla primátorka. Zasedání 
představenstva akciové společnosti 
Dopravní podnik měst Chomutova 
a Jirkova proběhlo 24. ledna. Projed-
nalo návrh na změnu, jenž vzneslo 
město Chomutov jako jeden z akci-
onářů, včetně ekonomických dopadů 
tohoto zrušení na společnost. 

„Předpokládaná ztráta tržeb činí 
jeden a půl milionu korun,“ uvedl 
v této souvislosti generální ředitel 

Po dvou letech snižování počtu 
se zdá, že letos zasedne do škol-
ních lavic zhruba tolik prvňáčků 
jako loni. Naznačuje to statistika 
ze zápisu, který na všech devíti 
chomutovských školách proběhl 
18. a 19. ledna. První seriózní 
kontakt se školním prostředím tu 

Prvňáčků by mělo být zhruba jako loni

absolvovalo 492 dětí, ovšem rodiče 
94 z nich požádali o roční odklad 
školní docházky. Naopak připojí se 
114 dětí, jimž byl odklad povolen 
loni. Počet vzroste také o děti, které 
z různých důvodů, nejčastěji kvůli 
nemoci, využijí k zápisu pozdější 
termín.             (Pokračování na str. 3)

DPChJ Jiří Melničuk, jemuž předsta-
venstvo uložilo, aby předložil návr-
hy variant řešení v zájmu vyhovění 
této žádosti. 

„V únoru už budou k dispozici 
čísla za leden, která naznačí i vývoj 
hospodaření podniku, takže bude 
možné vypracovat několik variant,“ 
doplnil informaci předseda předsta-
venstva DPChJ a náměstek primá-
torky Jan Řehák. „V podstatě půjde 
o to, zda vedení podniku nechá toto 
řešení na akcionářích částečně nebo 
úplně.“

Tyto návrhy managementu do-
pravního podniku projedná jeho 
představenstvo na příštím jednání 
a následně se jimi budou zabývat 
rady obou měst ještě tento měsíc, 
aby zrušení omezení platnosti 
žákovských a studentských kupo-
nů mohlo vstoupit v platnost od 
1. března. Není vyloučeno, že nepů-
jde o změnu jedinou. Optimalizační 
opatření budou po prvním čtvrtletí 
vyhodnocena a pokud se objeví 
potřeba i jiných úprav, může dojít 
k dalším změnám. Ty by měly reflek-
tovat i připomínky cestující veřejnos-
ti, jež Dopravní podnik Chomutova 
a Jirkova rovněž zaznamenává. (lm)

Dny otevřených dveří, které pořádá 
Fakulta strojní Českého vysokého 
učení technického, se od loňska 
konají také v Chomutově na jejím 
detašovaném pracovišti v Kloster-
mannově ulici. Ten letošní proběhl 
koncem ledna a navštívilo ho ve 
dvou skupinách asi 90 studentů ze 
škol technického směru v Chomu-
tově i okolí. Školu reprezentovali 
i dva proděkani fakulty (na snímku 
jeden z nich, Prof. Ing. Petr Zuna, 
CSc. D. Eng. h.c). Prezentaci zpestřil 
DVD nosič, který obsahoval všech-
ny důležité informace pro zájemce 
o studium na této prestižní vysoké 
škole. Na akci byly též k dispozici 
propagační materiály šesti podniků 
z Chomutovska včetně nabídek na 
jejich návštěvu. Na Chomutovsku 
přetrvává nedostatek odborníků 
technického směru, a tak o studen-
ty ČVUT je mezi zaměstnavateli 
v regionu značný zájem. Kdo se tedy 
rozhodne pro toto náročné studium 
a zvládne ho, o budoucnost se obá-
vat nemusí.           (text: lm/ foto: sk) 

Radnice se hodlá obrátit na obča-
ny Chomutova s dotazníkem, jehož 
prostřednictvím chce zmapovat 
jejich názory na další rozvoj měs-
ta. Toto šetření je součástí práce 
na Integrovaných plánech rozvoje 
města (IPRM). V jejich rámci by měl 
Chomutov v následujících letech 
realizovat rozsáhlé projekty v řádu 
stovek milionů korun. Připraveny 
jsou například revitalizace areálu 
bývalých kasáren, modernizace are-
álu Kamencového jezera či rozsáhlé 
investiční akce na sídlištích. 

Protože tyto projekty budou mít 
vliv na obyvatele města, ti by měli 
mít možnost ovlivnit, na co se bude 
při jejich realizaci klást větší důraz. 
A právě jejich názory prozradí Řídí-
cí skupině IPRM chystaný dotazník, 
který bude součástí příštích Chomu-
tovských novin.                               (lm)

Promluvte do dalšího 
rozvoje Chomutova

V doporučeném termínu se k zápisu dostavilo 492 dětí
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Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát
Rudolf Ko-

zák (ČSSD) se 
v komunální 
politice po-
hybuje teprve 
druhé volební 
období, ale už 
v tom prvním 
reprezentoval 
svou stranu ve 
vedení města. 

Chomutovský rodák více než třeti-
nu života prožil na Moravě. „V roce 
1978 jsem nastoupil na vojenské 
gymnázium ve Vyškově, tam jsem 
také vystudoval vojenskou vysokou 
školu, jsem dopravní inženýr.“ Na 
Moravě potom i sloužil a také tu 
našel manželku.

V armádě byl R. Kozák do roku 
1992. „Jakmile to bylo možné, na 
vlastní žádost jsem odešel.“ Násled-
ně několik let pracoval u různých 
obchodních společností na různých 
pozicích, zejména jako obchodní 
manažer. V roce 1996 uposlechl, jak 
říká, volání rodné hroudy a vrátil se 
do Chomutova. O tři roky později 
nastoupil na městský úřad, kde se 
stal vedoucím oddělení. V roce 2000 
byl pověřen transformací jednot-
livých příspěvkových organizací 
města v oblasti kultury v jednot-
nou obchodní organizaci – Správu 
kulturních zařízení. „V roce 2002 
jsem byl zvolen do zastupitelstva a 
v následujícím roce jsem na základě 
politických dohod zaujal funkci mís-
tostarosty.“ Zastupitelem zůstal i po 
volbách v roce 2006. Vloni nastoupil 
na ředitelství Severočeských dolů 
jako specialista v oboru komunika-
ce. „Mám na starosti vnější komuni-

kaci – se starosty obcí v okolí šachet, 
žádosti o dotace a o reklamu.“

Soukromý život Kozákových ovliv-
ňuje jejich náklonnost ke kočkám. 
„Máme jich doma sedm, plemene 
britská modrá,“ říká Rudolf Kozák. 
Jakmile přijde řeč na kočky, nešetří 
chválou: „Je to jedno z nejčistotněj-
ších zvířat, navíc s vlastní osobností 
– jsou kočky nervózní, klidné, samo-
tářské, společenské, veselé, ale kaž-
dá má jistou důstojnost.“

Volný čas Kozákovi zabírá ob-
čanské sdružení Domovina, které 
před čtyřmi lety zakládal. Dnes má 
65 členů a třeba vloni uspořádalo 
16 akcí, například Masopust, pálení 
čarodějnic nebo turnaj Kuličkiáda 
Open. V minulosti byl R. Kozák 
známý také jako moderátor různých 
společenských akcí. „Vyrůstal jsem 
s mikrofonem, tohle šoumenství mě 
bavilo.“ Čas však přinesl koníčka 
zcela opačného, samotářského. „Ne-
dávno jsem si našel novou milenku 
– rybaření.“

Do politiky vstoupil v roce 2001. 
„Vzhledem k mému levicovému a so-
ciálnímu cítění mi byla ČSSD blízká.“ 
Možná i proto coby politik věnoval 
hodně času národnostním menši-
nám, zejména té nejproblematičtěj-
ší, Romům. „Většinová společnost 
před tímto problémem zavírá oči a 
chová se, jako by neexistoval. To je 
krátkozraké – je to časovaná bom-
ba. Je třeba hledat řešení. I nadále 
se chci snažit v komunální politice 
odevzdat co nejvíc práce. Je otázka, 
zde už nastala doba, kdy se tato má 
představa může prolnout s řešením 
problematiky soužití s romskou mi-
noritou.                                              (lm)

Středověké město, to znamená především hradby a městské brány, Chomutov měl čtyři

Chomutovská uličnice – jak šel čas ulicemi města
Němečtí rytíři se po získání Chomutova v roce 1252 

pustili do výstavby města podle svých představ. Ústřed-
nímu náměstí dominovala jejich komenda (později 
zámek, posléze radnice) a z této skutečnosti vycházely 
i plány nové výstavby. Náměstí bylo rozparcelováno 
tak, jak uvádějí autoři Chomutovské uličnice, aby byla 
„zajištěna ničím nerušená vizuální nadvláda svatokate-
řinského presbyteria nad nově zakládaným osídlením“. 
Pohled z Ruské ulice, kudy se do města vstupovalo od 
Prahy, svědčí o tom, že se tento záměr podařilo naplnit. 
Náměstí bylo rozparcelováno na čtrnáct pozemků po 
každé straně. Původně měly domy na náměstí podloubí 
na obou stranách a parcely rozdělovala na každé straně 
úzká ulička. Jedna z nich, dnešní Příční ulice (od polovi-
ny 15. století do roku 1945 zvaná Engegasse – Úzká), se 
zachovala v téměř původní podobě.

Možnosti růstu města omezovala Chomutovka. Na 
severu od náměstí pak vyrostly domy v ulicích Revoluč-
ní (od roku 1468 do počátku 19. století Neustadtgasse 
– Novoměstská, pak do roku 1945 Herengasse – Panská, 
zřejmě podle toho, že v ulici byly domy v majetku okolní 
šlechty i erbovních měšťanů) a v Nerudově (1472 – 1945 
Fleischbankgasse – U masných krámů). Hranici města 
tvořila ulice Na Příkopech (Auf dem Graben - od roku 
1470 dodnes bez změny). Západní část osídlení zaplňo-
val komplex rytířské komendy včetně jejího hospodář-
ského dvora a vlastního opevnění. Dalšímu rozšíření 
města severozápadním směrem bránila planina s lučním 
jezerem (Staré jezero) a bažinatými močály. Okrajovou 
byla ulice Klostermannova (od roku 1467 do 1945 Phoe-
bengasse – Paví ulice: je možné, že šlo o ironické spoje-
ní jména páva coby symbolu vznešenosti a nevýstavné 
okrajové ulice). A to bylo vše.

Počátkem 14. století tak městský areál tvořil obdélník 
o ploše necelých 15 hektarů. Ten byl v následně obehnán 
opevněním o celkové délce půldruhého kilometru. Neby-
lo zřejmě nijak mohutné, protože husitskému obléhání v 
roce 1421 vydrželo vzdorovat pouze den. Později, když 
byly hradby vystavěny znovu, je obtékala voda, z jedné 
strany v Chomutovce, z druhé pak ve vodních příkopech. 

V těchto dnech městské za-
stupitelstvo schválilo rozdělení 
finančních prostředků z rozpočtu 
pracovní skupiny LINKS. Jedná se 
o peníze, které jsou určeny na tzv. 
prevenci rizikového chování dětí a 
mládeže. „Rizikovým chováním se 
nemyslí jenom užívání drog nebo 
alkoholu. Patří sem třeba i závislost 
na hracích automatech, šikana nebo 
nebezpečné adrenalinové aktivity 
bez dozoru dospělých a podobně“, 
vysvětluje radní P. K. Markvart, který 
je duchovním otcem skupiny LINKS. 
Část financí je určena základním 
školám, které samy dle svého uvá-
žení rozhodly, kolik peněz a na 
jaké preventivní aktivity potřebují. 
„Každá škola již dávno vytváří svoji 
preventivní strategii a tak ví, co je 
právě u nich tím nejpalčivějším pro-
blémem. Proto se nám zdálo nejro-
zumnější dát peníze právě těm, kteří 
nejlépe vědí, jak je efektivně na pre-
venci utratit“, doplňuje Markvart. 

S podporou města tak budou 
základní školy realizovat skoro pa-
desát svých projektů. Další peníze 
pak budou použity na projekty, 
které bude realizovat samo město 
Chomutov. 

                     (Pokračování na str. 3)

Boj za větší bezpečnost 
dětí byl odstartován

Linii hradeb a příkopů prolamovaly městské brány. Nej-
honosnější, Dolní neboli Pražská, několikapatrová budo-
va s klenutým průjezdem stávala na konci dnešní Ruské 
ulice (1468 – 1945 Steinweg – Dlážděná, ve středověku 
byla dlážděním mezi chomutovskými ulicemi výjimkou; 
od 22. 8. 1968 do 24. 9. 1969 Česká, pak se název „vrátil 
k normálu“). Vycházely z ní cesty na Prahu, Litoměřice 
a Žatec.                                                (Pokračování na str. 4)

Zatím poslední jednání Hospodář-
ské komise Euroregionu Krušnohoří, 
jíž předsedá primátorka Chomutova 
Ivana Řápková, proběhlo na chomu-
tovské historické radnici. Jedním z 
jeho stěžejních bodů byly možnosti 
získání dotací z evropských fondů 
z programu Cíl 3, který je zaměřen 
na podporu společných projektů ve 
spolupráci s německými partnery. 
Jednání komise se účastnili čeští i 
němečtí zástupci euroregionu. Ze 
strany našich sousedů zazněla výzva 
mířící právě na českou stranu euro-
regionu. „Hledáme potenciální part-
nery z oblasti hospodářství, kultury 
a turistiky ke společným projektům. 
Může jít o neziskové organizace, ale 
i podnikatelské subjekty.“ 

Hospodářská komise EK vyzývá 
zájemce o partnerství v těchto pro-
jektech, aby se ozývali na e–mailo-
vé adrese p.oravcova@chomutov-
-mesto.cz. Více informací na http:
//euroregion.pons.cz/.                 (lm)

Výzva: Pusťme se do 
společných projektů

Zpoplatnění parkování v částech 
města navazujících na historické 
centrum se nesetkalo s příznivým 
ohlasem. To je pochopitelné, nikdo 
nevítá opatření, na jehož základě 
musí platit za to, co měl dosud 
zadarmo. Jak ale zdůrazňuje pri-
mátorka Chomutova Ivana Řápková, 
zaváděný systém parkování se příliš 
neliší od těch, které jsou zavedeny 
a osvědčily se v jiných městech, a 
především, jednotný systém par-
kování městu dosud citelně chyběl. 
„Jednotlivá dílčí opatření nahrazuje 
celek, který tuto problematiku po-
jímá komplexně a především s per-
spektivou jejího dalšího rozvoje,“ 
uvedla primátorka, „Je jasné, že kaž-
dý motorista to vnímá především z 
hlediska toho, kde si zaparkuje své 
vozidlo, ale my musíme myslet v 
širších souvislostech – mimo jiné 
na rozšíření parkovacích stáních v 
příštích letech v různých částech 
města, kde jich je citelný nedosta-
tek.“ Všechny prostředky získané 
z poplatků za parkování se totiž 
budou vkládat do Fondu rozvoje 
dopravní infrastruktury, z něhož se 
bude financovat zejména výstavba 
nových parkovacích stání.

Možnost, kterou kritici systému 
často zmiňují - „zaplatím a stejně 

Jednotný systém parkování městu chyběl
nemám jistotu, že zaparkuju u 
svého domu“ - primátorka částečně 
připouští. „Nedá se vyloučit, že v ně-
jakou konkrétní dobu někdo nebude 
mít místo přímo před svým domem. 
Při přípravě systému se vycházelo z 
podrobné terénní analýzy, když naši 
strážníci důkladně mapovali celé 
město z hlediska potřeb parkování i 
kapacity parkovacích míst. Řidič by 
tedy měl najít místo, když ne přímo 
u domu, pak v dostupné vzdálenosti, 
v rámci zóny, na něž je město v rám-
ci systému rozčleněno.“

Není také možné pronajmout jed-
notlivá parkovací místa, jak navrhují 
jiní. Ta by pak mohla zůstávat přes 
den zablokovaná a prázdná a ostatní 
řidiči by v centru prostě nezaparko-
vali. „Navíc před mnoha objekty 
stojí nepoužívané vozy. Nemusíme 
mluvit jen o vracích, ale i o stále za-
parkovaných, téměř nepoužívaných 
vozech,“ připomíná I. Řápková.

Každá novinka zpočátku přináší 
problémy a může mít nedostatky. 
„My budeme nový systém každoden-
ně vyhodnocovat a případné nedo-
statky se samozřejmě budeme snažit 
odstraňovat. Nechci předbíhat, ale 
je možné, že na základě poznatků 
z terénu systém může být ještě upra-
ven,“ uzavřela primátorka.           (lm)

Pražská brána (dnes Ruská ulice) na obraze z prvních 
desetiletí 19. století.
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Lednové setkání vedení města s 
občany se od jiných lišilo progra-
mem i hosty, ale především návštěv-
ností a atmosférou. Jindy si cestu na 
takzvaný brífink najdou dvě až tři 
desítky občanů. Mezi nimi převažují 
lidé zralého věku, kteří chtějí řešit 
konkrétní problémy ve svém okolí. 
Na minulém setkání padl návrh, aby 
mezi ně přišli naši zákonodárci. Na 
pozvání primátorky Ivany Řápkové 
se dostavili tři z nich. 

Poslanci Jiří Polanský a Přemysl 
Rabas a senátor Václav Homolka 
ovšem nebyli centrem pozornosti. 
Značnou a nejhlučnější část asi sto-
padesátičlenného pléna totiž zřejmě 
tvořili obyvatelé středu města, kteří 
chtěli říct své k novému systému 
parkování, jež stání v těchto loka-
litách zpoplatňuje. Byli rozladěni z 
toho, že se na ně hned nedostalo, a 
jejich výkřiky z pléna, mezi nimiž 
nechyběly ani vulgární výrazy, tak 
vytvořily poněkud nedůstojnou at-
mosféru. Když se zástupci těch, kteří 
přišli kvůli novému systému parko-
vání, vynořili z anonymity davu, své 
výhrady dokázali sdělit konkrétně a 
srozumitelně a debata se tak alespoň 
na chvíli stala věcnou. Obě strany se 
shodly na tom, že tato problematika 

Setkání s občany chvílemi ovládaly emoce

je natolik závažná, aby jí bylo vě-
nováno samostatné jednání. Den 
otázek a odpovědí k problematice 
parkování proběhne 14. února od 
16 hodin v zasedací místnosti his-
torické radnice. „Setkání s občany 
je otevřené každému, nevyhýbám se 
jednání s lidmi a otevřené výměně 
názorů na jakékoli téma, jakkoli 
kontroverzní,“ uvedla primátorka 

Řápková. „Mrzí mě, že někteří lidé 
nedokázali respektovat své spoluob-
čany, kteří přišli se svými problémy, 
a velice neslušným způsobem se 
dožadovali, aby se řešilo to, s čím 
přišli právě oni. Lidé zřejmě bo-
hužel nabyli dojmu, že když chtějí 
prosadit svůj názor, musí být agre-
sivní a sprostí. Kam se poděla lidská 
slušnost?“                    (text a foto: lm)

Pracovní skupina tajemníka ma-
gistrátu zpracovává odpovědi na do-
tazy k novému systému parkování. 
Pro lepší informovanost nabízíme 
některé z nich s obecnější platností.

Vlastním nemovitost. Manžel není 
vlastníkem nemovitosti, nemá zde 
ani trvalé bydliště, ale auto je na-
psané na manžela. Jak mohu získat 
parkovací kartu?

Vozidlo je v tomto případě nutné 
přepsat na vlastníka nemovitosti 
nebo nechat zapsat manžela jako 
spoluvlastníka do katastru nemo-
vitostí.

Mám vůz na leasing, nejsem tedy 
jeho vlastníkem, ale bydlím ve vy-
mezené zóně. Mám právo na vydání 
rezidentní karty?

Ano. Je třeba se prokázat origi-
nálem leasingové smlouvy, trvalým 
pobytem ve vymezené zóně a kopií 
velkého technického průkazu.

Je nějak odlišeno krátkodobé a 
dlouhodobější parkování?

Parkovací automaty dostatečně 
diferencují čas strávený v této zóně 
pro návštěvníky. V případě, že řidič 
má jednání ve středu města na více 
hodin, může využít přilehlá parko-
viště v ulicích Hálkově, Tyršově (za 
sportovní halou) nebo parkoviště 

Ještě k parkování: otázky a odpovědi
u Delvity. Rovněž parkoviště u ně-
kterých hypermarketů nejsou zatím 
zpoplatněna a jsou dosažitelná z 
centra města.

Mám v technickém průkazu za-
psané vozidlo k podnikání (IČO). 
Bydlím ve vymezené zóně a mám 
tam i sídlo firmy, jsem OSVČ. Mám 
nárok na rezidentní kartu?

Ne. Pokud je vozidlo zapsané k 
podnikání, vydává se abonentní 
karta.

Mám označeno vozidlo značkou 
O1 – zdravotně postižený. Když za-
parkuji vozidlo na stání pro invalidy 
neoznačené mojí SPZ, platím parko-
vací poplatek?

Ano, podle ceníku parkovacího 
automatu.

Manželka pracuje v provozovně, 
kde zároveň bydlíme, vlastní moto-
rové vozidlo. Má jako spolupracující 
osoba manžela nárok na rezidentní 
kartu?

Záleží na údaji o vozidle zapsa-
ném v technickém průkazu. Pokud 
je vozidlo zapsáno k podnikání, 
vždy bude vydána abonentní karta.

Jsou zpoplatněny i hraniční ulice 
zavedeného systému? 

Obvodové ulice celého systému 
zpoplatněny nejsou. 

V případě změny bydliště do zóny 
mám právo na rezidenční kartu?

Ano. Je třeba doložit potvrzení o 
změně bydliště.

Kde mohu od 1. února zaparkovat 
poblíž centra, aniž bych musel platit 
poplatek za parkovné?

Zpoplatněna nejsou parkoviště u 
Delvity, v ulicích Školní, Spořické a 
Na Příkopech.

Mohu dostat kartu na víc vozidel?
Ano. Na jednu parkovací kartu 

lze vepsat maximálně tři vozidla za 
cenu jedné parkovací karty.

Bydlím v zóně, manžel zde nemá 
trvalé bydliště, ale bydlí tu se mnou. 
Vozidlo je napsané na manžela s ad-
resou mimo zónu. Máme nárok na 
parkovací kartu?

Ne. Pouze v případě, že vozidlo 
se převede na manželku nebo se 
manžel přihlásí k trvalému pobytu 
k manželce.

Co v případě, že před uplynutím 
doby, na kterou je parkovací karta 
vydána, dojde ke změně vozidla?

Nová karta bude vydána na zbýva-
jící dobu platnosti na nové vozidlo 
výměnou za starou kartu. 

Informace o novém parkovacím 
systému najdete i v příštím čísle 
Chomutovských novin.                 (lm)
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(Dokončení ze str. 2)
Půjde například o projekt pre-

vence pohlavně přenosných chorob, 
který proběhne v průběhu známého 
festivalu Otevřeno. Jiný projekt je 
zaměřen na školení pedagogů a měl 
by jim pomoci zvládat těžkou práci 
s demotivovanými a problémovými 
žáky. Připraveny jsou také projek-
ty zaměřené na středoškoláky či 
dokonce na rodiče. Kromě financí 
z rozpočtu skupiny LINKS budou na 
preventivní aktivity využity i dotace 
ministerstva vnitra a část prostřed-
ků městských grantů. Chomutovská 
radnice již dříve avizovala, že hodlá 

Boj za větší bezpečnost dětí byl odstartován
bojovat s nejrůznějšími problémy 
v našem městě třeba i formou 
tvrdých vyhlášek, které by měly 
přispět ke zlepšení pořádku, klidu 
a bezpečnosti. „Projekty, o kterých 
je řeč v tomto článku, jsou jakousi 
protiváhou represe – pokoušejí se 
hasit ty problémy, které se ještě ne-
stačily rozhořet. Nikdo si ale nesmí 
myslet, že se nám může podařit eli-
minovat všechna bezpečnostní rizi-
ka našich dětí během pár měsíců. Je 
to běh na dlouhou trať a důležité je, 
že už jsme ho alespoň odstartovali,“ 
dodal na závěr radní Pavel Karel 
Markvart.                                               (r)

DIVADLODIVADLO
        • 11. 2. LÁSKA.• 11. 2. LÁSKA. Představení v rámci předplatného. Městské divadlo od 19.00 

hodin.
        • 17. 2. PRINCEZNA ROZMARÝNKA.• 17. 2. PRINCEZNA ROZMARÝNKA. Pohádka pro děti i jejich rodiče. Kulturní dům 

na Zahradní od 15.00 hodin.
        • 19. 2. STRAŠIDELNÝ ZÁMEK.• 19. 2. STRAŠIDELNÝ ZÁMEK. Pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Kulturní dům na 

Zahradní od 10.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADYZÁBAVNÉ POŘADY
        • 6. a 20. 2. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. • 6. a 20. 2. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 

Zahradní od 17.00 hodin.

KONCERTYKONCERTY
        • 12. 2. FELIX SLOVÁČEK. • 12. 2. FELIX SLOVÁČEK. Hostem Festivalového orchestru Petra Macka. Z cyklu 

Chomutovské hudební večery. Městské divadlo od 19.00 hodin. 

VÝSTAVYVÝSTAVY
        • DANA FOŘTOVÁ-VANČUROVÁ – BAREVNÉ SNY. • DANA FOŘTOVÁ-VANČUROVÁ – BAREVNÉ SNY. Výstava obrazů v galerii Lurago 

potrvá do 28. 2.
        • PAVEL KOPŘIVA - INSTALACE.• PAVEL KOPŘIVA - INSTALACE. Galerie Špejchar, výstava potrvá do 23. 2.
        • ZTRACENÝ POKLAD.• ZTRACENÝ POKLAD. Projekt studentek FF UK Praha. Galerie na schodech 

v SKKS, výstava potrvá do 29. 2. 
        • ZDENĚK TRNKA – ELEGANCE NA KOLECH.• ZDENĚK TRNKA – ELEGANCE NA KOLECH. Výstava kolekce snímků věnovaných 

dopravě ve výstavní síni knihovny SKKS potrvá do 27. 2.
        • ZIMNÍ VÝSTAVA HUB.• ZIMNÍ VÝSTAVA HUB. Oblastní muzeum, areál bývalého jezuitského gymnázia. 

Výstava potrvá do 22. 2.
        • PŘÍRODA KRUŠNÝCH HOR – POZNAT A POROZUMĚT. • PŘÍRODA KRUŠNÝCH HOR – POZNAT A POROZUMĚT. Oblastní muzeum, areál 

bývalého jezuitského gymnázia. Výstava potrvá do 22. 2.

• DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI• DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI
        • 10. 2. KARNEVAL.• 10. 2. KARNEVAL. Diskotéka a soutěže, nejkrásnější masky budou odměněny. 

DDM od 15.00 hodin.
        • 14. 2. DRÁTOVÁNÍ – VALENTÝNKA. • 14. 2. DRÁTOVÁNÍ – VALENTÝNKA. Drátování ozdoby ke Svátku zamilovaných. 

Pro dospělé a děti od 10 let, s sebou štípací a ohýbací kleště. DDM od 16.00 
hodin.   Kompletní program na www.ddmcv.cz

KINAKINA
Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není-li uvedeno jinak).
   6.  –    7. 2.   EDITH PIAF
   8.  –  11. 2.   CHYŤTE DOKTORA. V pátek a sobotu od 17.00, v neděli a pondělí od 

19.00 hodin. 
   8.  –    9. 2.   SAW IV 
 12.  –  13. 2.   VETŘELEC VS. PREDÁTOR
             14. 2.   Filmový klub: ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
 15.  –  16. 2.   ŘÍŠE HRAČEK. Od 17.00 hodin.
 15.  –  17. 2.   SVATBA NA BITEVNÍM POLI
 18.  –  19. 2.   SEJMI JE VŠECHNY
             20. 2.   BEOWULF

• Dům dětí a mládeže v Chomu-• Dům dětí a mládeže v Chomu-
tově podeváté uspořádá Bambiriádu, tově podeváté uspořádá Bambiriádu, 
největší přehlídku volnočasových 
aktivit dětí a mládeže. Letošní roč-
ník proběhne na Kamencovém jezeře 
23. a 24. května, ještě o den dřív se 
uskuteční tradiční florbalový turnaj. 
Zájemci o prezentaci na Bambiriádě 
se mohou hlásit už nyní, podrobnos-
ti najdou na www.ddmcv.cz. 

• Duchovní Universita Bytí zve na • Duchovní Universita Bytí zve na 
další filozofické zamyšlenídalší filozofické zamyšlení v rámci 
cyklu Tvore lidského stupně, staň 
se člověkem. Biotronik a propagátor 
zdravého životního stylu Tomáš 
Pfeiffer bude odpovídat na písemné 
i ústní dotazy ve čtvrtek 14. února 
v 16.00 hodin na Základní škole 
na Březenecké. Více informací na 
www.dub.cz/aktivity.php.

Hlavní prostory Oblastního mu-
zea v Chomutově na historické rad-
nici jsou kvůli rekostrukcí topení 
uzavřeny, a tak je výstavní činnost 
soustředěna do muzejních sálů 
v bývalém jezuitském gymnáziu 
na Palackého ulici. Kromě stálých 
expozic tam aktuálně probíhají dvě 
výstavy na přírodní téma.

První z nich je netradiční Zimní 
výstava hub. Jejím základem je více 
než sto druhů hub, nasbíraných 
minulý rok. „Loni pršelo a bylo 
chladno, takže hub rostlo dost. Ne-
byl proto problém shromáždit sto 
druhů, z nichž některé ani každý 
rok nerostou. Některé jsou vyloženě 
raritní, například housenici cizopas-
nou jsme v okrese našli poprvé,“ líčí 
pracovník muzea Čestmír Ondráček. 
K uchování exponátů bylo použito 
zvláštního konzervačního postupu, 
při němž se houby zasypou silika-
gelem, který během čtyřiadvaceti 
hodin z plodnic vytáhne veškerou 
vlhkost, přičemž tvar a barva houby 
zůstane zachována.

Neobvyklé, ale také zcela běžné 
a známé houby jsou na výstavě 
k vidění i na snímcích, jejichž au-
torem je nadšený chomutovský 
fotograf přírody Pavel Krásenský. 
Až potud by výstava byla pouhým 
ohlédnutím za loňskou houbařskou 
sezonou. Ale organizátoři využili 
náhody v podobě příznivého počasí 
a výstavu obohatili houbami, které 
v této době rostou v přírodě. Materiál 
nasbírala v Bezručově údolí výprava 
pod vedením známého mykologa 
a patrona výstavy Jiřího Rotha. Při-
nesla čtyřicet druhů hub, například 

Oblastní muzeum v Chomutově souběžně pořádá dvě výstavy na přírodní téma

Možná se budete divit, ale i v této době rostou

penízovky, outkovky, černorosoly, 
pevník nebo sítkovec. Všechny jsou 
vystaveny v čerstvém stavu. „Jejich 
trvanlivost je omezená, ale jestli ne-
uhodí mrazy, budeme je obměňovat. 
Uvidíme, jak zareagují návštěvníci, 
je možné, že něco přinesou i oni,“ 
odhaduje Čestmír Ondráček. 

Muzejní botanik je kurátorem 
i druhé z výstav, která je pod názvem 
Příroda Krušných hor – poznat a po-
rozumět nainstalovaná ve vedlejším 
sále. Připravili ji zaměstnanci Pří-

rodního parku Erzgebirge/Vogtland. 
Tuto malebnou část německé strany 
pohraničí přibližují textem a foto-
grafiemi na velkoplošných panelech. 
Text je sice v němčině, ale návštěvní-
ci ke vstupence dostanou tištěného 
průvodce v českém jazyce. „Příroda 
je tam opravdu krásná. A my, Češi, 
se o tom můžeme bez problémů 
přesvědčit, zvlášť teď, když jsme 
součástí Schengenského prostoru,“ 
poznamenal Č. Ondráček. Obě výsta-
vy jsou otevřeny do 22. února.    (sk)

Díky vysušení a konzervaci je možno vystavovat i houby, které v zimě ne-
rostou, jako například tento suchohřib hnědý vyrůstající z větvičky, který 
ukazuje kurátor výstavy Čestmír Ondráček.                                             (foto: sk) 

Rozvoj videotechniky a dostup-
nost filmů pro běžného spotřebitele 
znamená na druhé straně nezájem 
o služby kin a tudíž jejich rušení. 
Tato rovnice platí i pro Chomutov. 
Zatímco ještě v roce 2001 zde fun-
govaly čtyři biografy, nyní jen dva. 
Navíc po vyhodnocení návštěvnosti 
Správa kulturních zařízení poza-
stavila od začátku února promítání 
i v kině Praha (na snímku).

„Diváci chodí spíš do Oka, kde je 
lepší technické vybavení i zázemí. 
Do kina Praha, kde se promítalo 
tři a v poslední době jen dva dny 
v týdnu, často přicházelo jen ně-
kolik jednotlivců,“ popsala situaci 
Věra Flašková, jednatelka Správy 
kulturních zařízení, která je pro-
vozovatelem kin ve městě. Zatímco 
tedy příjem z činnosti kina v centru 
města byl nízký, náklady naproti 
tomu neúměrně vysoké. „Proto jsme 
se rozhodli promítání v kině Praha 
pozastavit. Ale je to jen dočasné ře-
šení,“ upozorňuje Věra Flašková. 

Problém nejstaršího chomutov-
ského kina je také v tom, že budova, 
ve které sídlí, náleží státu. Možnost 
investic ze strany města proto byla 
a je velmi omezená, takže kino 
v současnosti nesplňuje soudobé 
požadavky. Město usiluje o převod 
do svého vlastnictví, ale řešení se 
dosud nenašlo, přestože jednání 
s Úřadem pro zastupování státu ve 

Kino Praha přestalo promítat. Možná dočasně, možná nastálo

věcech majetkových probíhají již od 
roku 1997. Další výstup by měl být 
znám v průběhu března a pravděpo-
dobně ten rozhodne, jak se situace 
s kinem Praha vyvine. 

„Já osobně jsem zastánkyní vari-
anty s jedním kinem, protože pro 
Chomutov stačí,“ je přesvědčena 
Věra Flašková. „Musí samozřejmě 
splňovat všechny požadavky na 

moderní kino a přicházet s náležitě 
atraktivním programem.“

Ani při současném řešení filmoví 
nadšenci o nic nepřicházejí. Kino 
Oko promítá denně od 19 hodin 
a k tomu dvakrát týdně od 17 hodin 
(viz Kulturní kalendář), což je přes-
ně porce filmů přesunutá z kina Pra-
ha. Letního kina se současná úprava 
provozu kin nijak nedotýká.       (sk)

Mateřské centrum Kolibřík, které 
sídlí ve zdravotním středisku ve 
Václavské ulici, nepolevuje v akti-
vitě. Maminky, případně tatínkové 
a babičky, zde pro své malé potomky 
najdou nejen zázemí, ale také smys-
lupný program. Caparti tu rozvíjejí 
dovednosti a ve společnosti vrstev-
níků i sociální vazby. Kolibřík může 
být užitečný také ženám, které 
narození dítěte teprve očekávají. 
Při centru totiž přes rok funguje 
laktační poradna, kde se od odbor-
nice dozvědí, jak dobře, pohodlně 
a bez potíží kojit. Poradnu se ale za-
tím nedaří plně využívat. „Přestože 
v porodnici byli laskaví a umístili 
nám zde nástěnku s kontaktem na 
laktační poradkyni, přestože rozdá-
váme letáky, kde se dá, setkáváme 
se s tím, že o nás maminky neví. 
Mrzí mě, když slyším příběhy ´jak 
se maminka nerozkojilá , ´jak se 
dítě nechytilo´ nebo ´jak musela 
přestat ,́“ lituje Petra Bělohlavá, 
předsedkyně občanského sdruže-
ní Na louce, které je zřizovatelem 
centra. Snímek je z minulé velké 
akce Kolibříka, lednových Zimních 
radovánek.            (text: sk, foto: job) 

Jako každý rok bude i letos Rada 
města Chomutova oceňovat vý-
znamné osobnosti, které pozitivním 
způsobem ovlivnily vývoj našeho 
města nebo Chomutov proslavily 
za jeho hranicemi nebo se zapsaly 
do dějin našeho města významným 
činem. Cena Jiřího Popela z Lobko-
vic bude jako vždy předána primá-
torkou Chomutova v historickém 
Rytířském sále staré radnice. Ale 
aby se tak vůbec mohlo stát, musí 
být nejprve vybrány právě ty osob-
nosti, které si takové vyznamenání 
právem zaslouží. 

Jako každý rok tedy vyzýváme 
občany Chomutova, aby nominovali 

Je čas nominovat na cenu Jiřího Popela
ty, kteří podle jejich názoru splňu-
jí výše uvedená kritéria. Všechny 
návrhy budou posléze posouzeny 
Komisí pro výchovu a vzdělávání, 
která předloží své návrhy Radě 
města Chomutova. Ta bude mít při 
rozhodování o ocenění konečné slo-
vo. Čtenáři mohou navrhovat žijící 
i zemřelé osobnosti, každý návrh 
musí též obsahovat zdůvodnění 
a kontakt na navrhovatele. 

Své návrhy zasílejte do konce úno-
ra 2008 na adresu: Magistrát města 
Chomutova, Odbor školství – Zuzana 
Horáková, Zborovská 4602, 430 28 
Chomutov, obálku nadepište slovem 
NOMINACE.                                 (pama)

(Dokončení ze str. 1) 
Největší zájem rodičů přilákaly 

základní školy v ulicích Březenecká 
(83) a Na Příkopech (74), které zá-
roveň patří ke školám s nejvyšším 
počtem odkladů (17, respektive 14), 
ale i těch, kteří by měli nastoupit 
po odkladu loňském (23, respekti-
ve 17). V nich a v ZŠ na Zahradní 
zřejmě otevřou tři první třídy, 
v ostatních školách se počítá se 
dvěma. Největší nárůst oproti 
loňsku shodně o sedm dětí zazna-
menaly školy v ulicích Akademika 
Heyrovského, Kadaňské a Hornické. 

Prvňáčků by mělo být zhruba jako loni
Spokojeni jsou zejména v té první, 
která byla zmiňována v radnicí dů-
razně vyvrácených fámách o rušení 
v rámci optimalizace školství ve 
městě. Zapsalo se tu 52 dětí, což je 
podle ředitele školy Miloše Zelenky 
ideální počet pro dvě třídy. Více než 
dvě třetiny z nich přitom nejsou ze 
spádové oblasti školy, ale z jiných 
lokalit města, což ředitel Zelenka 
pokládá za důkaz dobré pověsti, jíž 
se škola těší. Právě v ní svou cestu 
za vzděláním zahájí i Magdalénka, 
na snímku s učitelkou Stanislavou 
Wiedenovou.    (text: sk, lm, foto: sk)
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Český červený kříž Chomutov 
pořádá 27. 2. – 29. 2. 2008 kurz 

ZDRAVOTNÍK 
ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. 

Zájemci se mohou hlásit 
na tel./ záznamník 474 624 065

BytyByty
• Pronajmu dlouhodobě garso-• Pronajmu dlouhodobě garso-

niéru v Chomutověniéru v Chomutově – Kundratická 
ul. Obytný pokoj je 5x4 m, ku-
chyňský kout, sociální zařízení, 
sprchový kout, velký balkon. 
Tel. 737 104 381.

• Pronajmu byt 1+1• Pronajmu byt 1+1 po rekon-
strukci v Jirkově, ul. Na Borku. 
Tel. 607 646 099.

• Prodám byt 2+1+B v OV• Prodám byt 2+1+B v OV na 
Zahradní v Chomutově, jen vážní 
zájemci. Tel. 723 184 022.

• Prodám rodinný dům v Chomu-• Prodám rodinný dům v Chomu-
tově - Horní Vsi tově - Horní Vsi se dvěma bytovými 
jednotkami a nebyt. prostorem 
s hospodou, menší dvorek se za-
hrádkou. Tel. 604 207 401. 

• Pronajmu byt 1+1 za Lunou,• Pronajmu byt 1+1 za Lunou, 
6. patro s výtahem. Tel. 474 628 004.

• Prodám cihlový byt 2+1 do • Prodám cihlový byt 2+1 do 
osob. vlastnictví,osob. vlastnictví, před rekonstrukcí. 
Chomutov, klidný vchod. Nejsem RK. 
Cena 400 000 Kč. Tel. 602 118 188.

• Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV, • Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV, 
dlouhodobě, v klidné atraktivní 
čtvrti města. Tel. 606 923 620.

• Pronajmu nadstandardní byt • Pronajmu nadstandardní byt 
2+1 v řadovém obyt. domě v Lidické 
ul. u Luny. Po kompl. rekonstrukci 
(nová koupelna, kuchyň, plovoucí 
podlahy). Dlouhodobý pronájem, 
podmínka – nekuřák a bez zvířat. 
Nájemné včetně inkasa a kab. tel. 
8 000 Kč. Vratná kauce 20 000 Kč. 
Tel. 606 638 215. 

ProdejProdej

• Prodám válendu• Prodám válendu s úložným 
prostorem. Nepoužívaná, jako 
nová. Nutno vidět. Cena dohodou. 
Tel. 721 388 297.

• Prodám golfky• Prodám golfky s většími koly 
za 550 Kč, psací stroj kufříkový 
za 250 Kč, koloběžku za 200 Kč. 
Tel. 737 189 907.

• Přenechám dobrému včelaři dvě • Přenechám dobrému včelaři dvě 
včelstvavčelstva a prodám levně třírámečko-
vý medomet. Pan Hešík z ČSOB ať 
laskavě nereaguje. Tel. 721 064 533, 
odpoledne.

• Prodám elektrickou motoro-• Prodám elektrickou motoro-
vou piluvou pilu USA výroby zn. Poulan ve 
výborném stavu, nový nabroušený 
řetěz, lišta 35 cm, příkon 1 400 W, 
za 1 500 Kč. Možná i dohoda na ceně. 
Tel. 721 064 533, odpoledne.

• Prodám starý kompletní • Prodám starý kompletní 
a funkční šlapací šicí stroja funkční šlapací šicí stroj zn. Sin-
ger a USA psací stroj Underwood 
z r. 1945, plně funkční. Jen vážné-
mu zájemci – sběrateli. Pozůstalost. 
Tel. 721 064 533, odpoledne.

• Prodám altsaxofon,• Prodám altsaxofon, velmi dobrý, 
s kompletním příslušenstvím. Cena 
7 000 Kč. Tel. 474 620 268.

• Prodám velmi levně psací stůl, • Prodám velmi levně psací stůl, 
peřiňák, malou pračku, obývací stě-
nu hnědobílou. Tel. 732 701 599.

• Prodám automatickou pračku• Prodám automatickou pračku 
Tatramat – mini, 64x60x42 cm, 

horní plnění, málo používaná. Cena 
500 Kč. Tel. 474 623 307.

• Prodám skříňkový šicí stroj• Prodám skříňkový šicí stroj 
Lucznik, nový kabel, pedál. Roz-
měry 90x75x45 cm. Cena 800 Kč. 
Tel. 774 150 661.

• Prodám vzácné staré mapy, • Prodám vzácné staré mapy, 
sbírka z pozůstalosti. ČSR 1918, 
Středomoří, kolonie, kontinenty, 
železniční mapy, Německo 1942. 
Tel. 474 542 772.

• Prodám sbírku starých němec-• Prodám sbírku starých němec-
kých fotografií,kých fotografií, r. 1942, autoriz. 
černobílé originály 22x18 cm, Gross 
Deutschland. Tel. 474 542 772.

• Prodáme Škodu Felicia combi • Prodáme Škodu Felicia combi 
1.3.Mpi,1.3.Mpi, 50 kW, r. v. 1997, 150 000 
km, tažné zař., nová STK. Zachovalá, 
pracovitá, nebouraná, pravidelný 
servis. Cena k jednání 58 000 Kč. 
Tel. 775 190 411. 

• Prodám různé pivní sklenice • Prodám různé pivní sklenice 0,5 
a 0,4 l, kus 20 Kč. Tel. 721 677 527.

• Prodám automatickou pračku • Prodám automatickou pračku 
Romo Pac 4.5. Cena 900 Kč. Tel. 732 
616 962.

• Prodám Daewoo Nexia,• Prodám Daewoo Nexia, r. v. 1997, 
1,5 l, bílý, dobrý stav, sporťák. Cena 
28 000 Kč. Tel. 607 229 153. 

• Prodám Fiat Cinquecento,• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 
1994, bílý, hezký, dobrý stav. Cena 
25 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám minibike 50 cross.• Prodám minibike 50 cross. Cena 
5 500 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám Opel Omega Com-• Prodám Opel Omega Com-
bi TD,bi TD, 2,5 l, r. v. 1996, TK 2/09, 
tmavě modrá, cena 30 000 Kč. 
Tel. 607 229 153. 

• Prodám čtyřkolku Loncin,• Prodám čtyřkolku Loncin, r. v. 
2006, nejetá (400 km), se SPZ, cena 
28 000 Kč. Tel. 607 229 153.

RůznéRůzné
• Potkali jsme se ve čtvrtek 10. 1. • Potkali jsme se ve čtvrtek 10. 1. 

na rampě u Klenot, hovořili o cenách 
hodin, o dětech a pod. Měla jsi čer-
ný dlouhý kabát, černé kratší vlasy. 
Já francouzské hole. Ozveš se? 
Tel. 721 064 533, odpoledne.

• Důchodce hledá práci• Důchodce hledá práci nočního 
strážného – hlídače. Tel. 721 388 
297.

• Hledám pronájem garáže • Hledám pronájem garáže 
v okolí Luny. Dohoda jistá. 
Tel. 737 225 130.

• Přenechám za odstupné proná-• Přenechám za odstupné proná-
jem zahradyjem zahrady v Chomutově. Mnoho 
ovocných stromů, ořešák, 800 m2. 
Tel. 737 185 966.

• Daruji za odvoz válendu• Daruji za odvoz válendu s úlož-
ným prostorem. Tel. 721 677 527.

• Je mi samotnému smutno• Je mi samotnému smutno a 
tak bych rád poznal hodnou dív-
ku, co mě udělá opět šťastným... 
Já 28 let, 171 cm, 62 kg, z CV. 
Tel. 722 682 799.

• Daruji satelit – telefon.• Daruji satelit – telefon. 
Tel. 602 970 024.

• Pronajmu chatu na Svahové.• Pronajmu chatu na Svahové. Tý-
denní i víkendové pobyty. Kapacita 
až 10 osob. Tel. 737 063 832.

Vandalové v Chomutově si našli 
novou zábavu, která přináší značné 
škody městu a zároveň hatí záměr, 
aby se motoristé ve městě lépe ori-
entovali. Jde o ničení směrových 
informačních tabulí s názvy ulic 
připevněných na sloupech veřejné-
ho osvětlení. Strážníci městské poli-
cie zaznamenali už několik případů 
jejich poškození ohýbáním, ale také 
prvního pachatele tohoto přestupku. 
Je jím sedmnáctiletý mladík, který 
se uprostřed víkendové noci na 
jedné z informačních tabulí houpal. 
V současné době ho už čeká správní 
řízení a finanční postih. Městská po-
licie se na tuto originální kratochvíli 
dále zaměří.                                     (lm)

Na ničitele informačních 
tabulí se strážníci zaměří

(Dokončení ze str. 1)
Ze severovýchodního směru se 

do města vstupovalo Vinnou či Mos-
teckou branou. Název nesla podle 
vinohradů za městem a směrem, 
kterým vedla – na Most. Stávala 
u dnešní restaurace Hradčany. Do 
třetí brány, Horní nebo Kadaňské 
na dnešním Žižkově náměstí, se do 
města vstupovalo od hor, od Blatna 
i od Křimova. Povolení užívat bla-
tenské cesty k obchodu se Saskem, 
které bylo potvrzeno v roce 1455, 
a pak následný rozvoj hornictví 
vyvolaly zvýšený provoz kupec-

Chomutovská uličnice...
kých povozů a Chomutov přestával 
tomuto vývoji stačit. Proto asi sto 
let po výstavbě tří městských bran 
vznikla čtvrtá, poslední. Vstupovalo 
se po ní do města od jihozápadu po 
kamenném mostě přes Chomutovku. 
Nesla jméno Chlebná a stála mezi 
Chomutovkou a Chelčického ulicí 
(16. stol. – pol. 19. stol. Brotbankgas-
se – U chlebných krámů; pol. 19. stol. 
– 1945 Frohngasse – U šatlavy v areá-
lu radnice byla městská věznice).

Všechny čtyři brány byly odstra-
něny spolu s městskými hradbami 
v letech 1837 – 1838.                    (lm)

Statutární město ChomutovStatutární město Chomutov
vypisuje

výběrové řízenívýběrové řízení
na pozici

strážník Městské policie Chomutov strážník Městské policie Chomutov 

- bezúhonné občany ČR starší 21 
let, tělesně a duševně způsobilé 
k výkonu povinností a oprávně-
ní dle zákona o obecní policii. 
Možný nástup v březnu 2008. 

Další informace lze získat na tel. Další informace lze získat na tel. 
č. 474 637 458, paní Iva Ejim nebo č. 474 637 458, paní Iva Ejim nebo 
osobně na Městské policii Chomu-osobně na Městské policii Chomu-
tov, Chelčického 155.tov, Chelčického 155.

Žádosti přijímáme do 15. 2. 2008.

Komise pro podporu občanských 
aktivit projednala první žádosti 
o dotace na projekty z rozpočtu 
města. Navrhla poskytnutí dotací 
šesti ze sedmi žadatelů. Sedmá žá-
dost byla zamítnuta pro nedodržení 
zásad pro poskytování dotací (pozd-
ní podání žádosti). Radní stanovis-
ka komise podpořili a poskytnutí 
dotací na projekty schválili. Úspěli 
žadatelé: ASK Valzap - 30 000 Kč 
(projekt Mistrovství ČR v zápase řec-
kořímském mužů a kadetů – na pro-
nájem, poháry a ceny), SK Chomutov 
S-R-O s. r. o. - 30 000 Kč (projekt MS 

Rada města rozdělila prvních sto třicet tisíc 
korun na projekty, uspělo šest žadatelů

hokejistů startujících pod hlavičkou 
Chomutova – příspěvek na dopravu), 
Krasobruslařský klub Chomutov - 
10 000 Kč (projekt Chomutovská 
brusle – na nákup poháru, cen 
a medailí), Mateřská škola Chomutov 
30 000 Kč (projekt Mateřinka 2008 
– na úhradu pronájmu, ozvučení 
a ceny), Základní škola Březenecká, 
4679 Chomutov 10 000 Kč (pro-
jekt Galavečer 13. ZŠ – na úhra-
du pronájmu) a RNDr. J. Válková 
20 000 Kč (projekt 2. společenský 
večer na podporu boje proti rakovině 
prsu – na úhradu pronájmu).       (lm)

nářek dětí, ozývající se z jednoho 
bytu. Muži zákona ihned vyrazili. 
Z uvedeného bytu v Jirkovské ulici 
se ozýval hlasitý pláč dětí. Za chvil-
ku se vracela jejich matka i s příte-
lem. Třicetiletá žena uvedla „vždyť 
jsem šla jen pro cigára, ne?“ Po ote-
vření dveří strážníci našli několik 
plačících dětí od jednoho do deseti 
let. Matce z Košic, která momentálně 
přebývá zde, bylo řečeno, že případ 
bude předán na oddělení sociální 
a právní ochrany dětí.

KaskadérKaskadér
14. ledna v půl desáté večer 

v Mostecké ulici ve směru od Otvic 
se ze tmy a mlhy vynořilo před 
strážníky za hlasitého burácení 
motoru neosvětlené vozidlo. Stráž-
níci je dostihli a zastavili. Jen co 
řidič otevřel okno, vyvalil se ven 
alkoholový opar. Třicetiletý řidič 
z Jirkovské ulice byl opilý a škyta-
jícím hlasem hlídce řekl, že řidičák 
nevlastní a další doklady nemá. Auto 
si prý půjčil od kamaráda. To, že má 
na hlavě zranění, odůvodňoval tím, 
že po cestě boural. Pro výtečníka si 
přijeli státní policisté.

Záchranku, peníze nebo taxiZáchranku, peníze nebo taxi
27. ledna po patnácté hodině le-

žel v trávě naproti Komerční bance 

KazatelKazatel
9. ledna ve tři čtvrtě na devět 

večer se po peróně železniční za-
stávky Chomutov - město procházel 
zfetovaný muž. Muži zákona poté, 
co dorazili na místo, zjistili, že jde 
o jejich starého známého. Jednadva-
cetiletý feťák ze Zborovské ulice, 
jehož přítelem na život a na smrt je 
toluen, kázal lokomotivám. Strážní-
ci mu připomněli, že kázání již bylo 
dost, a z místa ho vykázali, stejně 
jako před časem ze stezky u zoopar-
ku, kde pro změnu kázal Bohu.

Jen si šla pro cigáraJen si šla pro cigára
13. ledna v půl třetí ráno nevrlý 

oznamovatel na MěPo sdělil, že už 
v domě nehodlají dále poslouchat 

Strážníci – co také zažili v lednu
v muž. Strážníci zjistili, že jde 
o podnapilého Roma. Ten už se zve-
dal a usedal na lavičku. Na mužích 
zákona se nepřívětivým hlasem 
dožadoval přivolání záchranky, byť 
na něm žádné zranění nebylo znát. 
Když neuspěl, dožadoval se alespoň 
peněz na léky. Nakonec se domáhal, 
aby ho strážníci odvezli služebním 
vozidlem za jeho známými, a hro-
zil, že pokud to nesplní, podá na ně 
trestní oznámení. Když mu nebylo 
vyhověno, nesl to velmi nelibě.

Karl von BahnhofKarl von Bahnhof
28. ledna v dopoledních hodinách 

z rychlíku, který zastavil na vlako-
vé zastávce, vystoupil kromě ces-
tujících těsně před jeho opětovným 
rozjezdem pes. Klidně a spokojeně 
odešel do vestibulu. Protože zde 
setrval sám delší dobu, bylo zřejmé, 
že jeho páníček se nikde v blízkosti 
nenachází. Kříženec se tak v nezná-
mém prostředí ocitl zcela sám. Na-
štěstí však ještě existuje provizorní 
domov pro psy. Do psího útulku jel 
čtyřnohý cestovatel se strážníky 
klidně, jako by věděl, že v tuto chvíli 
je to nejlepší volba. Možná, že si pro 
něj přijde nový páníček a bude mu 
říkat, přesně jako v tom filmu, Karl 
von Bahnhof.                                    (vv)
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Prodáváme stavební parcely v lokalitě “Filipovy rybníky” v Chomutově.
Jedná se o plochy od 450 m2 do 1 080 m2. 

Klidná lokalita – škola, školka 1 000 m. Hypermarket Globus vzdálen 1 300 m.
Kontakt tel.: 739 358 061, adaz8@adaz.cz

OP RLZ umožnil Střední škole 
energetické a stavební, Chomu-
tov zvyšovat kvalitu odborného 
vzdělávání prostřednictvím pro-
jektu „MULTICHANCE - systém pro 
podporu dalšího vzdělávání na 
integrovaných středních školách“, 
CZ.04.1.03/3.1.15.2/0459.

Projekt, který běží od listopadu 
2006 se dostává do závěrečné fáze. 
Má za sebou řadu workshopů a kon-
taktních aktivit, pedagogičtí pracovní-
ci škol prošli řadou specializovaných 
školení v oblasti tvorby a užití mul-
timediálních prezentací a v oblasti 
specializovaných dovedností, jako 
například kurzy AutoCAD3D, soustru-
žení a obrábění atd. a zejména přípra-

Projekt „MULTICHANCE“
jde do finále

vu a kompletaci výukových materiálů 
pro zajištění vzdělávacích kurzů pro 
žáky a zájemce z řad veřejnosti. 
V rámci projektu se jich již uskuteč-
nilo 50. V současné době se 30 žáků 
školy ve specializovaných kurzech 
druhotných a obnovitelných zdrojů 
energií seznamuje s využitím slunce, 
větru, vody a biomasy při výrobě elek-
trické energie a tepla. Nejedná se jen 
o teoretickou výuku, ale kurzy jsou 
zaměřeny na praktické zkušenosti 
z reálného prostředí, například na 
exkurze do zdrojů: vodní díla v Písku 
a Štěchovicích. 

Další informace o projektu je 
možné získat na webových strán-
kách školy: www.ssescv.cz.         (PI)

Projekt je spol uf i nancován 
Evropským sociál n í m fondem 

a státn í m rozpočtem 
České repu bl i ky

Projekt „ Neoh l ížej se a něco dělej ! “ 

Podnikatelský seminář,
klubové večery pro ženy

V rámci tohoto projektu nabízí me bez p l at né s l u ž by zaměřené na ná-
s led uj íc í  problemati ku :

•  Kariérové poradenst ví – prů běžné konzu ltace s psycho logem z h led is ka 
vašeho možného pracovn í ho zaměřen í ;  konzu ltace s právn ičkou v ob last i  
p racovn ě p rávn íc h vztah ů ( e - mai l ová forma )

• Pod n i katel s ký sem i ná ř – 20. 2 . 2008 od 1 3 .00 hod . v S KKS C hom utov 
– kavá rna ( M g r. B řeznová )

• Kl u bové večer y s od born í ky – 20. 2 . 2008 od 18 .00 hod . v S KKS C hom u -
tov – kavá rna ( děts ká psyc ho ložka M U D r. Vad l ejc hová ) – „ Práce. A co 
děti ?? “ )

• Poradens ké s l užby, bezp latný p ř ístu p k i nternetu 

Sem i náře j sou u rčeny :
– matky s malým i dětm i – ženy oh rožené nezaměstnaností
– matky samoživite l ky – ženy v p ředd ůchodovém věku
– začí naj íc í  pod n i katel ky – ženy vracej íc í  se na trh práce

Kariérové poradenství
- i nformace o osob nostn ích p řed pokladech , profes ích , 
- možnostech jak zís kat zaměstnán í nebo od bornou p ř í pravu . 
Tento celý kom p lex p ředstavu je nejen s l užby pro jed i nce, kteř í  ještě nevstou pi l i  

na trh práce, a le také pro t y, kteř í  s i  zaměstnán í právě h ledaj í  a t y,  co jsou j iž 
zaměstnan í .  

C Í L = seberea l izace a rozvoj ka riér y. 

Jak se m ůžete při h lás it :
– e – mai lem : kprojekt y @ seznam .cz 
– te lefon icky : 7 7 7 913 0 67
– kores pondenčně/osob ně : Čes ký svaz žen , Projekt „ N eoh l ížej se a něco dělej ! “,
 M eis nerova 1 87 7/ 8 , 4 30 01 C hom utov

Dalš í i nformace naleznete také na www. rovnesa nce.cz

Z A K Á Z KOV ÉZ A K Á Z KOV É Š I T Í Š I T Í
• kabáty • kostýmy •

halenky • společenské šaty

VELK Ý V ÝBĚR L ÁTEKVELK Ý V ÝBĚR L ÁTEK
zhotovení do 14 dnů

Kontakt: tel. 474 68 68 68

Nebankovní půjčky
nové a stále bez poplatku!

Informace na tel.
602 118 188 (pí Musilová)

Rychlé a vstřícné jednání
Kancelář: Revoluční ulice 48, CV

Podkrušnohorský zoopark Chomutov 
vyh lašu je poptávkové řízen í 

na pronájem Restaurace Tajga
( pronájem od 1 .  4 .  2008, minimální výše měsíčního pronájmu je 20 000 Kč)

Nabídky zasí lejte na :  Pod krušnohorský zoopa rk Chomutov,  Přemyslova 259, Chomutov 430 01

Uzávěrka při h lášek byla sta novena na 22 . 2 . 2008 do 12 .00 hod i n . 
Bl ižší informace, prohlídku objektů  lze domluvit s vedoucím marketingu p. Smetanou, tel . 777 204 042.
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Chomutovské noviny

Kam v únoru za sportem
Anketu Nejúspěšnější sportovec 

Chomutovska vyhrál softbalista SC 
80 Beavers Chomutov Jan Přibyl 
poprvé. Jinak je v ní jako doma, hla-
sování veřejnosti, novinářů, funkci-
onářů Chomutovské sportovní unie 
a zástupců sportovních klubů ho do 
elitní desítky nejlepších jednotlivců-
posílá pravidelně od roku 2001.

S jakými pocity jste trofej pře-S jakými pocity jste trofej pře-
bíral?bíral?

„Překvapení. Jsem si jistý, že 
v Chomutově najdu lepší sportovce, 
než jsem já. Neměl jsem úplně ideál-
ní sezonu, ale potěší to.“

Jak hodnotíte celou anketu?Jak hodnotíte celou anketu?
„Podle mě je těžké porovnávat 

profesionály a amatéry, individuální 
a týmové sporty. Zároveň také popu-
larita jednotlivých sportů je někde 
jinde. Ta anketa se o to snaží a chce 
být díky svému systému objektivní. 
Pro nás konkrétně je důležité být vi-
dět vzhledem k našemu vcelku málo 
populárnímu sportu.“

Čím si vysvětlujete dlouhodobou Čím si vysvětlujete dlouhodobou 
úspěšnost softbalistů v anketě?úspěšnost softbalistů v anketě?

„V Chomutově se podařilo dát 
dohromady dobrou generaci lidí, 
kterým to spolu jde, a to už deset 
let. Dost z nás je nebo bylo v ná-
rodním týmu, procestovalo svět 
a hlavně odehrálo spoustu důleži-
tých a zajímavých zápasů. Ta zku-
šenost nám pomáhá vyhrávat. Sa-
mozřejmě podstatným faktem také 
je, že s námi hraje Luboš Vrbenský, 
který je výjimečný. Naše výsledky 
jsou v porovnání s jinými sporty 
v okrese výborné a v téhle anketě 
se to musí odrazit. Ale na druhou 
stranu nezajímáme tolik lidí jako 
třeba hokej nebo volejbal. Pro ně ta 
anketa asi není tak atraktivní, mají 
své oblíbence.“

Sledujete v Chomutově nějaký Sledujete v Chomutově nějaký 
sport? Komu byste titul nejlepšího sport? Komu byste titul nejlepšího 
sportovce udělil Vy?sportovce udělil Vy?

„Nesleduji nic konkrétně. Přečtu 
výsledky a to je tak všechno. Fan-
dím každému, kdo je z Chomutova, 
a přeji mu, ať se mu daří. Takže jme-
novat nejlepšího si netroufnu, ale 
určitě je hodně takových, kteří by si 
to zasloužili.“

Titul nejlepšího sportovce repub-Titul nejlepšího sportovce repub-
liky vyhrála rychlobruslařka Sáb-liky vyhrála rychlobruslařka Sáb-
líková. Čili zástupkyně donedávna líková. Čili zástupkyně donedávna 
mezi širokou veřejností neznámého mezi širokou veřejností neznámého 
sportu. Myslíte, že by stejné popu-sportu. Myslíte, že by stejné popu-
larity mohl v blízké budoucnosti larity mohl v blízké budoucnosti 
dosáhnout i softbal?dosáhnout i softbal? 

„Nemyslím. Softbal je sice hodně 
populární sport ve světě, ale pořád 
jsou před ním jiné. I medializace ve 
světě je menší než u jiných. Muž-
ský softbal není olympijský sport 
a to také udělá hodně. V Čechách je 
několik vyvolených sportů a to, co 
se povedlo rychlobruslení díky Sá-
blíkové, je nevídaný kousek. A ještě 
k tomu přidáš ten příběh, jak obyčej-
ná holka, trénující na rybníku, vyhra-
je olympiádu. To lidi milujou. Skonči-
la Neumannová a je tady Sáblíková. 
Ale v porovnání se softbalem je to 
úplně jiná galaxie. Neporovnatelné.“

Když se v softbalovém prostředí Když se v softbalovém prostředí 
řekne Přibyl, musí se dodat i Vr-řekne Přibyl, musí se dodat i Vr-
benský. Jaký má Luboš na Vašich benský. Jaký má Luboš na Vašich 

Softbalisté tvoří podle vítěze ankety pohodovou partu lidí, kteří si nezávidí

Jan Přibyl: Našel bych tu lepší sportovce

úspěších podíl? Už jste měli dlouho-úspěších podíl? Už jste měli dlouho-
dobější krizi?dobější krizi?

„Jak už jsem říkal, Luboš je výji-
mečná softbalová osobnost. On mě 
dostal do reprezentace a díky němu 
jsem tam, kde jsem. Já osobně bych 
ho v anketě viděl raději přede mnou. 
Hrajeme spolu už dlouho a prožili 
jsme toho spolu taky požehnaně. 
Je to člověk, na kterého se můžu 
vždycky spolehnout. A krize asi ani 
nejsou. Jen si třeba od sebe trochu 
odpočineme.“

Softbal je kolektivní sport, ale Softbal je kolektivní sport, ale 
mediální pozornosti se dostává pře-mediální pozornosti se dostává pře-
vážně Vám a Luboši Vrbenskému. vážně Vám a Luboši Vrbenskému. 
Nežárlí spoluhráči?Nežárlí spoluhráči?

„Zatím nikdo nic neříká. Kromě 
těch několika, kteří hned po vy-
hlášení oznámili, že končí, protože 
já to přeci nemůžu vyhrát (smích). 
Já ale myslím, že jsme doopravdy 
taková pohodová parta normálních 
lidí, kteří si nezávidí, a ta mediální 
pozornost pro nás dva je spíše na 
obtíž. Jen musím připomenout, že je 
to týmový sport a nikdy bychom se 
s Lubošem nedostali do povědomí 
lidí bez ostatních.“

V Čechách se softbalem živit ne-V Čechách se softbalem živit ne-
můžete. Nelitujete, že jste roce 2000 můžete. Nelitujete, že jste roce 2000 
nevyužil nabídku jít profesionálně nevyužil nabídku jít profesionálně 
hrát do Venezuely?hrát do Venezuely?

„Všechno má svoje pro i proti. 
Bylo to na čtyři měsíce, spíš zku-

šenost než výdělek. Mohlo nám to 
pomoc se ukázat a pak díky tomu 
se dostat jinam. Ale takových jako 
jsem já, a lepších, je ve světě určitě 
dost. Takže jsme se ještě po roz-
hovoru s dánským nadhazovačem, 
který tam působil, rozhodli nejít. 
Důvodů bylo samozřejmě víc. Práce, 
rodina a nakonec i politická nestabi-
lita Venezuely v té době.“

Proč máte softbal rád? Čím by měl Proč máte softbal rád? Čím by měl 
být přitažlivý pro diváky?být přitažlivý pro diváky?

„Ono je složité se na softbal kou-
kat, pokud tomu ani trochu nerozu-
míte. Všichni se hýbají a házejí pro 
neznalce někam nesmyslně, druzí 
někam běhají a mlátí do míče. Ale 
všechno tohle dohromady má řád 
a hlavně to dává smysl. To je to, co 
mě na softbalu baví. Všechno má 
jasná pravidla, přitom ale každá ro-
zehra je úplně jiná. Musíte do toho 
aspoň trošku proniknout a budete 
na to koukat úplně jinak. Zároveň 
je to sport, ve kterém může uspět 
i člověk, který není úplně sportovní 
typ.“

Vy máte ještě k nějakému sportu Vy máte ještě k nějakému sportu 
vlohy? Mohl byste být nadprůměr-vlohy? Mohl byste být nadprůměr-
ným sportovcem ještě v jiném spor-ným sportovcem ještě v jiném spor-
tovním odvětví? tovním odvětví? 

„To si netroufnu říct. Vždycky mi 
šel volejbal a basket, ale to už je 
dávno. Zeptejte se mě za pár let na 
golf (smích).“                                     (sk)

Jan Přibyl je elitním chytačem, ale umí se pořádně opřít i do odpalu. (foto: 
archiv hráče)

Jan Přibyl – 30 letJan Přibyl – 30 let
- kapitán reprezentačního i chomutovského 

mužstva
- mistr Evropy 1997, 1999, 2001 a 2005, vice-

mistr 2003
- vítěz Poháru mistrů evropských zemí 1999, 

2001, 2005
- mistr české ligy 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2007
Autorita v chomutovském i reprezentačním 

celku. Přemýšlivý a zkušený hráč, který je na 
postu chytače schopen řídit hru celého týmu. 
Tvoří skvěle fungující dvojici s nadhazovačem 
Lubomírem Vrbenským.

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALAMĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
  9. 2. cvičení s Václavem Krejčíkem                                                         17.00
  10. 2. Chomutovská liga malého fotbalu – 3. a 4. liga            8.00 - 21.00
  16. 2. zápas: MČR mužů a kadetů                                               11.00 – 19.00
  17. 2. zápas: MČR mužů a kadetů                                                 9.00 – 13.00
  24. 2. Chomutovská liga malého fotbalu – 1. a 2. liga            8.00 – 21.00
  1. 3. basketbal 1. liga: BK Chomutov – BC Benešov                           16.00

ZIMNÍ STADIONZIMNÍ STADION
  9. 2. hokej 1. liga: KLH Chomutov – HC VČE Hradec Králové          17.30
  10. 2. hokej liga dorostu: KLH Chomutov - HC Baník Most               19.00
  15. 2. hokej liga juniorů: HC Klášterec n. O. – HC Baník Most         19.00
  17. 2. hokej liga dorostu: KLH Chomutov – HC Letci Letňany           17.00
  22. 2. hokej liga juniorů: HC Klášterec n. O. – PZ Kladno                  19.00
  24. 2. hokej liga dorostu: KLH Chomutov – Bílí Tygři Liberec B       17.00

SPOŘICE – NOVÁ HALASPOŘICE – NOVÁ HALA
  9. 2. volejbal 1. liga – 1. zápas o udržení: VEROS Chomutov – Bižuterie 

Jablonec n. N.                                                                                      19.00
  23. 2. volejbal 1. liga – příp. 3. zápas o udržení: VEROS Chomutov – Bi-

žuterie Jablonec n. N.                                                                        19.00

Přestože je stolní tenis po kopané 
druhým nejrozšířenějším sportem 
planety, česká mládež v posledních 
letech dává přednost jiným aktivitám 
a možnostem k trávení volného času. 
V Chomutově je situace přímo kritic-
ká – z mládežnických stolních tenis-
tů všech věkových kategorií byste 
neposkládali ani jednu průměrnou 
třídu. A to zde působí tři kluby.

Oddíl stolního tenisu TJ VTŽ 
Chomutov může na slavná léta, 
kdy patřil k širší republikové špičce 
a vychovával vynikající hráče jako 
na běžícím pásu, jen vzpomínat. 
Ale práci s mládeží nevzdal. Přesto 
i zde se počty mladých hráčů po-
malu tenčí. „Vypadá to, že stolní 
tenis na Chomutovsku vymře,“ 
zdůrazňuje předseda oddílu a tre-
nér Václav Hrbek. Žehrá přitom na 
ostatní kluby, které si s výchovou 
mládeže hlavu nelámou. Mládež-
nickou základnu TJ VTŽ nyní tvoří 
3 dorostenci, 4 starší žáci, 2 starší 
žákyně, 6 mladších žáků a 2 mladší 
žákyně. Proti nim ostatní kluby do 
okresních přeborů všech uvedených 
kategorií nasadily dohromady pou-
hých třináct hráčů! „Nevím, jestli 
mají mládežníků víc. Ale pokud 
ano, tak to bude jen o několik málo 
jednotlivců. Určitě máme mládežnic-
kých hráčů víc než všechny ostatní 
oddíly na okrese dohromady,“ od-
haduje Václav Hrbek. Trápí ho, že 
v několika případech jeho oddílu 
nadějného hráče přetáhl oddíl jiný. 
„Léta ho vychováváte. Investujete do 
něj čas i peníze. A když začíná do-
sahovat úspěchů, jiný klub vám ho 

Chomutovská mládež má jiné zájmy, 
stolnímu tenisu hrozí vymření

za tabulkovou cenu několika tisíc 
vyfoukne. Je to k vzteku, ale nedá 
se s tím nic dělat.“ 

Na zmíněných okresních přebo-
rech si mladí stolní tenisté TJ VTŽ 
připsali většinu prvenství. Okres-
ními přeborníky se tak stali mezi 
mladšími žáky Vojtěch Průša ve 
dvouhře a Lukáš Brabec ve čtyřhře, 
mezi staršími žákyněmi Lucie Šariš-
ská, stejně jako mezi dorostenkami, 
v dorostu Miroslav Bíma a Michael 
Danner ve čtyřhře, Miroslav Bíma 
a Lucie Šarišská ve smíšené čtyřhře. 
Tituly získali i Tomáš Pištělka a Vác-
lav Soutner, ještě před rokem, resp. 
dvěma hráči TJ VTŽ. Vítězové auto-
maticky postupují do krajských pře-
borů, ale tam hráči z Chomutovska 
v posledních letech jen paběrkují. 
Úspěchy si dělí zástupci Mostecka, 
Děčínska, Litoměřicka nebo Ústecka, 
kde se oddílům daří mládež oslovo-
vat nepoměrně lépe.

Přebory jsou ovšem jen jedno-
rázovým měřením sil. „Pravidelné 
soutěže se pro děti nepořádají, proto 
to řešíme tím, že je necháváme hrát 
mezi dospělými okresní přebor,“ 
uvedl Václav Hrbek. Osmašedesáti-
letý matador si vzal děti a mládež 
v oddílu na starosti. Trénuje s nimi 
v herně Sportovního domu, a to 
v pondělí, v úterý, ve středu a v pá-
tek, vždy od 16 do 18 hodin. V těchto 
časech jsou dveře otevřeny i novým 
zájemcům.                                         (sk)

Po deseti letech bude Chomutov hostit Mistrovství České republiky Po deseti letech bude Chomutov hostit Mistrovství České republiky 
v zápase mužů a kadetů. v zápase mužů a kadetů. Akce se uskuteční v městské hale o víkendu 
16. a 17. února, přičemž v sobotu proběhnou vyřazovací souboje a v nedě-
li finálové. Silné zastoupení bude mít pořádající ASK VALZAP Chomutov, 
který do bojů o medaile vyšle zhruba dvacítku borců včetně několika 
reprezentantů. S napětím se bude očekávat zejména výsledek Vojtěcha 
Kukly, bojujícího o nominaci na olympiádu v Pekingu. V domácím dresu 
bude startovat také švédský kadet Joakim Öfverman, který má i české 
občanství a bude usilovat o nominaci na mistrovství světa kadetů za 
Českou republiku.  (sk)

Ve třetím kole Ligy neregistrovaných v kuželkách dvojic se zadařilo Mi-
chalu Kávovi (na snímku), který na 60 hodů sdružených srazil úctyhodných 
263 kuželek. A to se ještě dopustil drobného zaváhání na začátku obou her, 
na druhou stranu se mu povedlo shodit tři devítky po sobě. Arnošt Filo, 
předseda kuželkářského oddílu VTŽ Chomutov, v jehož herně liga probíhá, 
označil výkon Michala Kávy za ligový. Každopádně je to rekordní výsledek 
letošního ročníku. I díky němu se Káva se svým spoluhráčem, kteří jsou ví-
tězem základní části loňského ročníku, podle očekávání opět posouvají na 
čelné pozice soutěže.                                                                                       (foto: sk)


